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1 ÚVOD 

Sportu a pohybu se v dnešním moderním světě přisuzuje stále větší důležitost. Hodně lidí 

se dnes pohybuje či věnuje sportovní aktivitě méně než v dřívějších dobách. Přitom sport 

osvěžuje tělo i ducha a má dobrý vliv na sebevědomí jedince. Rovněž udržuje zdraví, pomáhá 

uvolnit se, formuje a posiluje svaly, udržuje dobrou postavu, zvyšuje obranyschopnost 

organismu a člověk se díky sportu cítí lépe. Sportem se taktéž posilují některé vlastnosti, jako 

vytrvalost, cílevědomost a vůle. 

Tématem bakalářské práce je „Příprava a organizace fotbalového turnaje“. Konkrétně se 

jedná o turnaj Fotbal Fest, který se konal v Čeladné. Byl to nultý ročník pořádaný spolkem 

Beskydské sdružení kultury a sportu. Jde o menší, regionální akci. Toto téma jsem vybral, 

protože jsem se tohoto turnaje zúčastnil jako hráč a také jsem se malou měrou podílel na 

pořádání této události. 

Teoretická část je věnována charakterizování a definování základních pojmů, které úzce 

souvisí s přípravou a organizací akce. Jedná se hlavně o management, sportovní management, 

marketing ve sportu. Zvýšená pozornost je věnována kapitole, která se zaobírá projektovým 

managementem, jelikož právě jednorázová akce Fotbal Fest do této oblasti patří. V závěru 

teoretické části je objasněna metoda a technika výzkumu, které byly v bakalářské práci 

zvoleny. 

V části praktické jsou popisovány kroky, které jsou spojené s přípravou a organizací 

fotbalového turnaje a jsou zde nashromážděny veškeré získané informace. Stěžejní bod 

praktické části je ve výzkumném šetření, které následně poslouží pro vyhodnocení akce. 

Velmi důležitou pasáži je kapitola, která je zaměřena na shrnutí výsledků šetření, náměty a 

doporučení. 

Cílem této bakalářské práce je podrobně zanalyzovat a rozebrat přípravu na Fotbal Fest a 

rovněž charakterizovat organizaci spojenou s tímto turnajem. Taktéž porovnat příjmy a 

výdaje, které byly nutné k uspořádání akce. Vyhodnocení akce bylo provedeno pomocí 

výzkumné techniky dotazníku. Nabyté poznatky byly použity v praxi a spolu se získanými 

zkušenostmi byly převedeny do námětů a doporučení, které mohou posloužit pro vylepšení 

dalších ročníků Fotbal Festu nebo pro turnaje podobného charakteru. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

Cílem této části je teoreticky definovat základní pojmy, které souvisí s tématem mé 

bakalářské práce. Jedná se především o pojmy spojené s managementem, sportovním 

management, manažerem, sportovním manažerem a jeho funkcí. 

2.1 Sport 

Sport patří mezi jednu ze tří složek tělesné kultury a zároveň tělesná kultura je součásti 

kultury obecné. 

„Samotné slovo „sport“ vzniklo z latinského „disportare“ – bavit se, trávit příjemně volný 

čas. Ve 14. století se začalo užívat v anglo-francouzštině pojmu“ disport“, které označuje 

zábavu, uvolnění, věci nevážné povahy. (Durdová, 2011, s. 21) 

Durdová (2012, s. 16) uvádí, že postupně se význam „sportu“ začal vztahovat 

k pohybovým aktivitám, které jsou charakteristické zvláštní formou i obsahem, jsou 

vymezeny pravidly a mají závodivý (soutěživý) charakter. V současnosti se šíři ve světě sport 

pod heslem „sport pro všechny“, což zdůrazňuje opět původní pojetí sportu, kde soutěžení 

znamená překonávání jednotlivých stupňů zdatnosti každého jedince. Sport se tak stává 

společenským faktorem, týkajícím se celé řady konzumentů aktivních i pasivních. 

Sport můžeme chápat jako pravidelnou pohybovou aktivitu, která je provozována podle 

určitých pravidel a zvyklostí, kde jdou měřit nebo alespoň porovnat výsledky s jinými 

provozovateli téhož sportovního odvětví. 

Sport lze také definovat pomocí tří omezení a to: 

 pohybová aktivita 

 jasná pravidla, podle kterých se soutěží 

 aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování výsledků. 
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2.2 Management 

Mezi první body v teoretické části nesmí chybět základní pojem – Management. Tento 

pojem se rozšířil po celém světě a můžeme se v literatuře setkat s nespočtem definic, ale 

zpravidla se stejnou myšlenkou. Ze slova management vznikají další nabalující se slova, která 

mají důležité postavení v ekonomice. Slovo management je anglické slovo, které pochází 

z francouzského „ménagement“, které má svůj kořen v latinském slovu „manus“ – ruka. 

Durdová (2012, s. 48) říká, že anglickému pojmu „management“ terminologicky 

odpovídá české slovo „řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu řízení všech 

podnikových činností (výroba, prodej, vývoj, výzkum). 

V odborné literatuře se zejména pojem „management“ rozděluje do tří skupin a to na 

definice zdůrazňující: 

 vedení lidí – vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných 

 specifické funkce – vykonávané vedoucími pracovníky 

 předmět studia a jeho účel. 

„Výklad pojmu management je zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky 

americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální 

postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia.“ (Čáslavová, 2009, str. 

10) 

2.3 Manažer 

Manažer je vedoucí pracovník, který byl pověřen organizací, aby řídil a zodpovídal za 

chod podniku. Měl by disponovat specifickými vrozenými nebo nabytými vědomostmi, které 

využívá k předem jasně definovaným cílům. Manažeři zpravidla řídí a vedou pracovní 

kolektiv. 

„Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené 

mu organizační jednotky a s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, 

včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění“ (Lednický, 2007, str. 7). 
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Obecně lze manažery rozdělit podle úrovní: 

 manažeři první linie – patří zde mistři v dílnách (řízení každodenních činností 

organizace), 

 manažeři střední linie – vedoucí útvarů (výkon operativních činností), 

 top manažeři – vytvářejí politiku celých organizačních sítí (dlouhodobá strategie 

činnosti). 

Pro výkon funkce manažera je nedílnou součástí splnit požadavky, které jsou vymezeny 

tzv. analýzou 4E a to: 

 Effectiveness (účelnost) – zaměřit se a zabývat se správnými věcmi, 

 Efficiency (účinnost) – provádět věci správným způsobem, 

 Economy (hospodárnost) – pracovat s minimálními náklady, 

 Equity (odpovědnost) – vykonávat věci spravedlivě a podle práva (Lednický, 

2012). 

2.3.1 Manažerské funkce 

Z českých autorů je asi neznámější klasifikace od Prof. Lea Vodáčka a Olgy Vodáčkové, 

kteří rozdělili manažerské funkce na dvě skupiny. První skupina sekvenční, kde patří 

plánování, organizování, výběr a rozmisťování spolupracovníků, vedení spolupracovníků, 

kontrola. Druhou skupinu nazvali paralelní, neboli průběžné, kde zařadili analyzování 

řešených problémů, rozhodování, realizace + implementace a to včetně koordinace. 

Jednou z nejuznávanější a nejpoužívanější klasifikací manažerských funkcí uvedli v roce 

1983 Američané Heinz Weihrich a Harold Koontz ve svém díle Management: A global 

Perspective. Jedná se o: 

 plánování, 

 organizování, 

 personalistika, 

 vedení lidí, 

 kontrola. 
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Plánování 

Plánování je jedna z hlavních činností manažera. Smyslem plánování je stanovení cílů 

organizace v čase a vymezení postupů, úkolů nebo činností, jak těchto cílů dosáhnout. Je 

východiskem pro všechny manažerské funkce, zahrnuje výběr cílů a volbu činností pro jejich 

realizaci. V každém plánu by měly být minimálně tyto dvě priority: 

 čeho chceme dosáhnout, 

 jak toho chceme dosáhnout. 

Organizování 

Organizování představuje nedílnou součást manažerské práce. Organizování znamená 

vytvoření vnitřní organizační struktury. Potřeba organizování vyplývá ze snahy dosáhnout 

synergického efektu a také z omezené schopnosti člověka, protože může řídit pouze určitý a 

omezený počet podřízených. Proto je nezbytné vytvořit vzájemné vztahy mezi 

spolupracovníky, nadřízenými a jasně určit, kdo a co má dělat. Znalost vytýčených úkolů a 

určení jednotlivých vztahů pracovníků jsou předpokladem pro efektivní pracovní výkon. 

Jak uvádí Durdová (2012, str. 80), organizování můžeme chápat jako: 

a) identifikaci a kvalifikaci požadovaných činností, 

b) souhrn činností nutných k dosažení cílů, 

c) přiřazení manažera k určité skupině činností s pravomocí dozoru nad nimi, 

d) zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře. 

Personalistika 

Personalistika se zabývá dosazováním, obsazováním, přemísťováním a povyšováním 

odborně kvalifikovaných lidí, zaměstnanců na správná pracovní místa. Může se ale také 

jednat o plánování povolání, kompenzování, školení a rozvoj pracovníků, aby splňovali dané 

úkoly účinně a také efektivně. Náplní práce personalisty jsou úkoly od získávání pracovníků, 

uzavírání pracovních smluv až po vyplácení mezd. 

Vedení lidí 

Dalo by se říct, že každodenní činností manažera je vedení lidí. Je to ovlivňování lidí 

k dosahování skupinových cílů. Pod tuto činnost nespadá jenom vést pracovníky, ale také být 
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iniciátorem, motivátorem, podněcovatelem a inspirátorem. Správný manažer by měl být 

vůdce, umět strhnout zaměstnance svým směrem a vybudovat si se zaměstnanci vzájemný 

respekt. Přitom cílem manažera není manipulace s lidmi, ale poznání toho, co je motivuje. 

S motivací úzce souvisí stimuly, které povzbuzují individuální výkonnost. Stimuly jsou 

takovou pobídkou a snahou uspokojit přání lidí. Existuje motivace pozitivní a negativní, kde 

pozitivní motivací je myšlena odměna a negativní motivací je trest. Mezi oběma typy jsou 

kvalitativní rozdíly. Pracovník má motivaci opakovaně dělat činnosti, které mu přinesou tzv. 

odměnu a vyhýbat se činnostem, které pro něj znamenají trest. Jako odměna se může chápat 

buď hmotná (finanční nebo naturální ohodnocení) a nebo nehmotná (úcta, veřejná pochvala, 

povýšení). Trestem může být pro zaměstnance finanční postih nebo napomenutí.  

Mezi nejrozšířenější teorie motivace patří hiearchie potřeb podle Maslovowa. 

Obr. 2.1 Maslowova teorie potřeb 

 

Zdroj: Hálek, 2013 

Kontrola 

Kontrola je procesem sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi 

záměrem, neboli plánem a jeho realizací. Fáze kontrolního procesu se dělí na: 
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 získávání a výběr informací, 

 ověření správnosti výchozích ověření, 

 kritické ověřování všech kontrolovaných jevů a procesů, 

 návrhy na opatření, 

 zpětná vazba, tedy kontrola realizace navrhovaných opatření. 

Manažerská funkce kontrolování je založena na měření a korigování vykonané práce za 

účelem zjištění, zda jsou plněny plány a dosahováno stanovených cílů. Plánování a 

kontrolování soplu těsně souvisí, kontrola nemůže existovat bez cílů a plánů a bez předem 

určených kritérií. Prvořadou povinností všech manažerů je kontrolovat stav plnění plánů 

(Durdová 2012). 

2.4 Pojetí sportovního managementu 

Již z názvu bakalářské práce „Příprava a organizace fotbalového turnaje“ jde odvodit, že 

se jedná o přípravu ve sportovním prostředí. Proto je zapotřebí vysvětlit a objasnit pojmy, 

které jsou s tímto tématem spjaty. V této kapitole naleznete vysvětlené pojmy jako sportovní 

management a sportovní manažer.  

2.4.1 Sportovní management 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti 

akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně přímo o způsob 

řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných a sportovních služeb.“ (Čáslavová, 2009, str.18) 

V americké a západoevropské odborné literatuře se vyskytuje pojem „sportmanagement“, 

který se do českého jazyka obvykle překládá jako „sportovní management“. Pokud ale 

chceme zachovat hledisko našich tradičních podmínek, je obsahově čistější termín 

„management tělesné výchovy a sportu“, říká Durdová (2012). 

Durdová (2012) uvádí, že pro sportovní management jsou významné 3 mimořádné 

aspekty, které diferencují sportovní management od jiného řízení v podnikání: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 
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 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. 

2.4.2 Sportovní manažer 

Za sportovního manažera je považován kvalifikovaný vedoucí pracovník v oblasti sportu, 

který by měl znát základní zdroje obsahového zaměření jednotlivých poznatků v tělesné 

výchově a sportu a měl by disponovat i znalostí metodologických přístupů, tvrdí Čáslavová 

(2009). 

„Manažerem v tělovýchově a sportu, označovaným běžně jako sportovní manažer je: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí, specialista 

zabývající se uplatněním sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi 

zdravotně handicapovanými), 

 manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace (výkonných výborů 

sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních 

středisek řízených armádou a policí), 

 manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb (vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou 

výchovu a sport.“ (Durdová, 2012, str. 57) 

Nejvýznamnější činnosti a vlastnosti sportovního manažera 

Durdová (2012, str. 57) uvádí, že nejdůležitějšími činnostmi v oblasti sportovního 

managementu jsou všechny činnosti manažera, které vedou k získávání finančních prostředků 

nutných k zdárnému chodu sportovního klubu (zařízení) hovoříme o činnostech manažera 

v oblasti marketingové strategie a spolupráce se sponzory včetně získávání sponzorů, dále 

činnosti, které vedou k získávání grantů a dotací od krajů, měst a obcí. 

Mezi hlavní dovednosti sportovního manažera je umět promyšleně nakládat s financemi, 

hospodárnost a efektivnost je v jeho počínaní bezprostředně nutná. Nezbytné jsou všechny 

činnosti spojené s komplexní koordinací řízení klubu směrem k plnění jeho sportovních cílů, 

vytvoření strategie, která vytvoří vhodné a co nejlepší zázemí pro sportovce i trenéry, aby 

mohli plnit stanovené sportovní cíle a co nejvíce se rozvíjet. 
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Velmi ceněné jsou všechny činnosti manažera, které jsou spojené s plněním jednotlivých 

manažerských funkcí – organizování, plánování, vedení lidí, výběr spolupracovníků, kontrola. 

Mimo tyhle manažerské funkce je velký důraz kladen také na činnosti, které vedou k utváření 

dobrých mezilidských vztahů, jak v interním prostředí sportovního klubu, tak směrem 

navenek. Jedná se především o komunikaci se sponzory, s představiteli měst a obcí, se 

sportovním svazem daného sportu. Také se nesmí zapomenout na činnosti manažera, které 

jsou nutné k zajišťování optimálních tréninkových podmínek jak pro hráče, tak pro trenéry a 

rovněž k jeho činnostem patří vyhledávání talentů. 

Mezi činnosti a úkoly sportovního manažera patří mimo jiné zajišťovat formální stránku 

sportovní činnosti klubu (registrace, přihlášky do soutěží, přihlášky do turnajů), kvalitní 

tréninkové podmínky (pronájmy sportovišť nebo opravy a údržby stávajících sportovišť), 

zabezpečení nářadím a náčiním, výzbroji a výstroji. Sportovní manažer by měl mít základní 

ekonomické znalosti, především pak z managementu a marketingu, z oblasti práva a 

daňových zákonů, ale také náležité jazykové znalosti. Bez těchto znalostí by stěží mohl 

vykonávat činnosti spojené se zajištěním příjmové stránky rozpočtu, přípravou sponzorských 

respektive reklamních smluv, s evidencí a další agendou klubu. 

Mnoho činností sportovního manažera je spojováno s jeho vlastnostmi a schopnostmi, 

které by měl mít při výkonu profese. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří: 

 komunikativnost 

 slušné vystupování, čestnost a férovost, diplomacie a korektnost, 

 zdravé sebevědomí, ctižádostivost a cílevědomost, charisma, 

 přesné a rychlé rozhodování, samostatnost a tvořivost, 

 schopnost improvizace, logické uvažování, 

 schopnost nalézat různé varianty řešení, umět vést krizové situace, 

 umět motivovat, 

 být empatický, asertivní a tolerantní, 

 pracovitost, odhodlanost, rozhodnost a zodpovědnost, 

 trpělivost, vytrvalost a důslednost, 

 schopnost stanovovat reálné cíle, umět prohrávat, dodržovat sliby, 

 vhodný temperament, 

 schopnost a ochota se neustále vzdělávat. 
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Obecně lze říct, že manažerem se musí člověk narodit, protože to je povolání, které se 

nedělá jen pro peníze, ale musí se dělat hlavně srdcem. (Durdová, 2012) 

Oblasti působení sportovního manažera 

Oblasti, kde působí sportovní manažer, se dají rozdělit do 3 sektorů podle sportovního 

prostředí, ve kterých manažer pracuje. Jedná se o: 

1. Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu – patří zde tělovýchovné jednoty, 

sportovní kluby, veřejně prospěšné společnosti, zastřešující sportovní organizace 

jako jsou sportovní svazy, federace a asociace 

2. Komunální sektor – školní sportovní tělovýchovné kluby, řízení tělovýchovných 

zařízení v komunální správě, zajišťování komunální péče o tělovýchovné a 

sportovní aktivity handicapovaných jedinců, zajišťování pohybové rekreace 

v městských aglomeracích 

3. Podnikatelský sektor – vedení zařízení poskytujících placené tělovýchovné a 

sportovní služby, které jsou provozovány podnikateli (jedinci, obchodní 

společnosti apod.), zařízení provozující marketingové a reklamní služby, podniky 

na výrobu sportovního nářadí a náčiní, cestovní kanceláře, rekreační komplexy 

Oblasti působení sportovního manažera se také dají rozdělit podle společnosti, jestli jsou 

založené za účel zisku a to na ziskové a neziskové. (Durdová 2012) 

2.5 Náklady a výnosy, příjmy a výdaje 

Jelikož při přípravě a organizaci fotbalového turnaje jsou podstatné finance, je tato 

kapitola zaměřena na vysvětlení a definování pojmů náklady, výnosy, příjmy a výdaje. 

Výnosy představují peněžní částku, kterou podnik získal z veškerých svých činností za 

určité období. Může se jednat o měsíc, pololetí, rok. Mezi výnosy můžeme zařadit: 

 tržby za vlastní výrobky a služby, 

 změna stavu vnitropodnikových zásob, 

 aktivace (výroba hmotného investičního majetku v organizaci), 

 jiné provozní výnosy (tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, tržby z prodeje materiálu), 
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 finanční výnosy (tržby z prodeje cenných papírů, úroky, kurzové zisky), 

 výnosy mimořádné (dotace, náhrady škod). 

Při účtování podvojným způsobem není známo, jestli byly výnosy inkasovány či nikoliv. 

Z toho důvodu je potřebné rozlišovat výnosy a příjmy, aby se tyto pojmy nezaměňovaly a 

nebyly v rozporu. Příjmy jsou totiž peněžní toky v organizaci, jedná se především o přírůstky 

peněz, které byly podnikem inkasovány. Nemusí se výhradně jednat pouze o příjem z prodeje 

výrobků a služeb, ale do příjmů patří i přijaté zálohy, půjčky, získané dotace atd.  

Náklady jsou peněžním vyjádření živé a zvěcnělé práce v souvislosti s činností účetní 

jednotky. Jedná se především o spotřebu majetku (materiálu), opotřebení majetku, práce 

zaměstnanců a cizích výkonů (služby dodavatelů). Náklady by měly být vynakládány účelně a 

hospodárně, nemůžeme je zaměňovat s výdaji a ani považovat jako totožné. Výdaje jsou 

považovány jako úbytek peněžních prostředků z podniku, přičemž nemusí být použity 

k tvorbě hodnoty. Pokud peníze, tedy výdaje, vstoupily do tvorby výrobku, práce či služeb, 

pak se stávají zároveň i nákladem. Náklady můžeme rozdělit následujícím způsobem: 

 podle vztahu k objemu - fixní a variabilní, 

 podle místa vzniku - interní a externí, 

 podle druhu - provozní, finanční a mimořádné (Veber, 2008). 

2.6 Projektový management 

Tato kapitola je věnována charakteristice a problematice projektového managementu, 

zejména vymezení pojmu projekt, který souvisí s přípravou jednorázové sportovní akce. 

Pojem „management projektu“ pochází z anglického termínu „Project Management“. 

Chápeme jej především jako filozofii přístupu k řízení projektu s jasně definovaným cílem, 

který musí být splněn v požadovaném čase, nákladech a kvalitě. Jestliže hovoříme o 

„managementu projektu“, máme na mysli specifickou metodiku pro plánování projektu a 

řízení jeho realizace (Šajdlerová, 2008). 

V knize Projektový management od A. Svozilové se můžeme setkat s definicí, že: 

“Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a 

kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cílů a záměrů“ (Svozilová, 2011, str. 19). 
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I když se doslovné definice v literaturách odlišují, jejich podstata je stejná a to, že projekt 

je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je 

přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich 

kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 

2.6.1 Projekt 

Velmi důležitým a významným pojmem v projektovém managementu je projekt. Tento 

pojem pochází z anglosaského pojetí slova „project“, které označuje proces plánování a řízení 

rozsáhlých „operací“ (Šajdlerová, 2008). 

Projekt je řízený proces, který je definován svým začátkem a koncem, má určen rozpočet 

a je vymezen přesnými pravidly řízení a regulace s jasně určeným cílem, kdy jsou vstupy 

přeměněny na výstupy, které jsou očekávány od zadavatele projektu. 

Z výše psané definice můžeme vyvodit tři hlavní charakteristiky – tři základny 

projektového managementu a to: 

 čas, který je určen pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu, 

 dostupnost zdrojů, které jsou vymezeny na projekt a které budou průběžně 

užívány a čerpány, 

 náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení 

(Svozilová, 2011). 

Obr. 2.2 doplňuje tři základny projektového managementu 

Obr. 2.2 Základny projektového managementu  

 

Zdroj: Svozilová, 2011, str. 23 
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2.6.2 Organizační struktura projektu 

Kvalita projektového managementu je závislá na lidech, především na aktivitách celého 

projektového týmu a jeho snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Aby bylo řízení projektu 

maximálně efektivní, je nedílnou součástí projektu vytvořit přechodnou strukturu rolí, popsat 

vztahy mezi těmito rolemi, rozdělit rozhodovací autoritu tak, aby šlo zřetelně poznat, kdo 

nese odpovědnost za splnění dílčích úkolů a aby úkony řízení měly své opěrné body – řídící a 

výkonné složky. 

Základními subjekty projektového managementu jsou: 

 manažer projektu, 

 asistent manažera projektu, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 

 projektová kancelář, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 

 projektový tým (Svozilová, 2011). 

Podobně jako i jiné druhy řízení je projektový management postaven na uplatňování vlivů 

řídících subjektů na řízené. Tyto principy můžeme rozdělit podle řídicích vlivů na: 

 autoritu (Authority) – osoba, která je respektována a jejíž názory, postoje a 

rozhodnutí ostatní členové přijímají a řídí se jimi, 

 zodpovědnost (Responsibility) – morální povinnost přijatá jednotlivcem 

spočívající v efektivním splnění uloženého úkolu, 

 odpovědnost (Accountability) – ručení určité osoby za nějakou věc či jednání - 

schopnost jednotlivce naplnit očekávání a uspokojujícím způsobem završit určité 

pověření tím, že má současně dostatek autority i schopností a zodpovědnosti ke 

splnění tohoto očekávání (Svozilová, 2011). 

Pro lepší přehled o rozložení odpovědnosti úrovní projektového managementu zachycuje 

Obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Pozice a odpovědnosti projektového managementu 

 

Zdroj: Svozilová, 2011, str. 30 

2.6.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu 

Projekt se ve své existenci vyvíjí a nachází se v určitých fázích, které nazýváme životním 

cyklem projektu. Teoretici se často neshodují v definici životního cyklu projektu, ale obecně 

je životní cyklus rozdělen do 5 následujících fází: 

 Konceptuální návrh – zde jsou formulovány základní záměry, hodnocení přínosů 

a dopadů realizace projektu, odhady nákladů a potřebný čas na vlastní realizaci, 

předběžná analýza rizik. 

 Definice projektu – jedná se o upřesnění první fáze – rozrůzňování cílů, výčet 

subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava znalostí a dovedností, určení 

zdrojů, nastolení realistického časového rámce a propočet nákladů, definice rizik a 

příprava podrobných plánů. 

 Produkce – pojednává o uskutečnění projektu – řízení prací a subdodávek, revize 

postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení komunikace a dokumentace, 

kontrola kvality, tvorba plánu podpory v operačním období. 

 Operační období – představuje vlastní užívání předmětu, především jeho 

integraci do existujících organizačních systémů společnosti uživatele, potom pak 
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hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů projektu, zpětnou 

vazbu pro plánování dalších projektů. 

 Vyřazení projektu – jde o převedení předmětu projektu do stadia podpory a do 

případné odpovědnosti organizace, převedení zdrojů (např. pracovníků nebo 

technologií) na jiné projekty, zpracování poučení a získaných zkušeností z řízení 

daného projektu (Svozilová, 2011). 

Fáze životního cyklu 

Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu má za cíl zlepšit 

podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Pomáhá účastníkům se lépe orientovat ve 

vývojových stadiích projektu a zvyšuje šance celkového úspěchu. 

Fáze životního cyklu projektu jsou sekvence – stavy projektu a časové úseky jim 

odpovídající. Přechod z jedné fáze do druhé je realizován při splnění určitého dříve 

definovaného stavu projektu, popřípadě při souboru plánovaných dílčích výsledků.  

Na Obr. 2.4 můžeme vidět grafické zpracování typického rozložení fází životního cyklu 

projektu, kde v jednotlivých fázích dochází k postupnému zapojování zdrojů a následně 

přeměna těchto zdrojů (vstupů) na výstupy, které mají podobu výsledků a vlastního produktu 

projektu, které jsou hlavním cílem projektu (Svozilová, 2011). 

Obr. 2.4 Typické rozložení fází životního cyklu projektu 

Zdroj: Svozilová, 2011, str. 38 
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2.7 Rizika projektu 

Jelikož bakalářská práce pojednává o jednorázové akci, nese s sebou tento projekt řadu 

rizik, které se můžou promítnout do konečné podoby tohoto projektu i ovlivnit průběh a 

realizaci samotné akce. Rizikovost a míra nejistoty úzce souvisí s kvalitou a kvantitou 

informací, které má manažer k dispozici. V zásadě platí, že čím více máme kvalitních 

informací, tím méně máme nejistoty v rozhodování a tím méně rizik. Rozhodování je na 

denodenním programu manažera, kde šanci uspět provází i riziko neúspěchu, které může 

způsobit katastrofu. Proto je úkolem řízení projektu hledat a analyzovat rizika, adekvátně a 

rychle na tyto rizika reagovat a tím zmenšit odchýlení projektu od jeho plánované cesty. 

Druhy rizik 

Pro nezaujaté posouzení projektových rizik a volbu správných defenzivních strategií je velmi 

důležité jejich správné strukturování, které můžeme rozdělit například podle: 

 místa vzniku vzhledem k projektu, 

 zdroje rizika, 

 předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, 

 závažnosti dopadu, 

 stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti (Svozilová, 2011). 

Můžeme také rozdělit protirizikové opatření na tři typy a to: 

 předcházení rizika – možné riziko je vyloučeno tím, že jsou odstraněny možné příčiny, 

 zmírňování rizika – jedná se o opatření, které mají za úkol snížit negativní vliv účinku 

vytipované rizikové události, může se zvážit i sjednání a uzavření pojistné smlouvy, 

 záchrana – v této fázi se počítá s nežádoucími následky rizikové události, pro tyto 

případy se předpokládá využití rezerv. 

2.8 Rozpočet projektu 

Jelikož se práce zabývá organizací a řízení sportovní akce, tak se zcela určitě promítne 

její finanční stránka a celkový rozpočet tohoto projektu. Níže uvedené řádky jsou věnovány 

rozpočtu projektu, který je nutnou součástí plánu projektu a zahrnuje veškeré informace o 

tom, jaký je plán čerpání zdrojů projektu a to: 
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 v jeho celkovém souhrnu, 

 v rozpisu do detailních položek jednotlivých nákladových druhů projektu, 

 v časovém fázování podle předpokladu postupného čerpání těchto zdrojů  

(Svozilová, 2011). 

Jednou z nejdůležitějších charakteristik projektu je právě rozpočet projektu, který je 

každopádně nezbytným podkladem pro součinnost všech činností a dílčích dodávek, které 

jsou součástí projektu. Díky rozpočtu projektu se snáze kontroluje postup projektu k jeho 

plánu. 

Rozpočet projektu se sestavuje ve dvou fázích a to v konceptuální fázi – jedná se o 

předběžný rozpočet, který slouží jako podklad pro cenová jednání a uzavření kontraktu. A 

dále pak v plánovací fázi, kdy je rozpočet součástí projektu, je závazný z pohledu řízení 

projektu a je zcela přesný. 

Klasický rozpočet obsahuje následující položky: 

 přímé náklady (práce, materiál, licence, cestovné, pořízení a pronájem technologií, 

pojištění), 

 nepřímé náklady (náklady vztažené k podpůrným procesům – platy, náklady na 

provoz budov, daně), 

 ostatní náklady (rezervy na možná rizika). 

Tvorba rozpočtu 

Tvorba rozpočtu je těžkou záležitostí pro méně zkušené, proto se svěřuje těm zkušenějším 

manažerům projektu. Tvorba rozpočtu obsahuje přesné určení budoucích nákladů na 

jednotlivé činnosti a projekt jako celek. Návrh rozpočtu obsahuje tyto kroky: 

 přiřazení nákladů jednotlivým úsekům práce, 

 ocenění a časové rozložení nákladů, 

 vyhodnocení ostatních potřeb členů týmu, 

 vyhodnocení cash-flow projektu a jeho financování, 

 celkové hodnocení přijatelnosti rozpočtu (Svozilová, 2011). 
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Obr. 2.5 Typický průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu 

 

Zdroj: Svozilová, 2011, str. 39 

2.9 Marketing ve sportu 

Definice sportovního marketingu vychází ze dvou komponent a to z obecných definic 

pojmů marketing a sport. Pro sportovní marketing jsou typické všechny aktivity spojené 

s podněty a přání zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. 

V druhém tisíciletí se začíná uplatňovat marketing se svými nástroji v oblasti sportu. 

Pomáhá organizaci získávat finanční a materiální zdroje, které jsou následně rozděleny pro 

činnosti a působení sportovců a organizací. 

Marketingový mix 

Marketingový mix je souhrnem 4 základních strategii marketingu, které firma používá proto, 

aby dosáhla svých cílů. Marketingový mix neboli „4P“ reprezentuje strategii na trhu pomocí 4 

parametrů: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 místo (place), 

 propagace (promotion). 
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2.9.1 Propagace 

Propagací se rozumí, jak organizace přesvědčivě komunikuje se zákazníkem za účelem 

prodeje zboží či služby. K tomu využívá propagační mix, který se skládá z kombinace 

reklamy, osobního prodeje, přímého marketingu, podpory prodeje a public relations. Níže je 

uvedena stručná definice: 

 reklama – neosobní placená forma prezentace pomocí médií, 

 osobní prodej – ovlivňování zákazníka pomocí osobního kontaktu, 

 přímý marketing – velmi přesné zaměření na cílovou skupinu zákazníku,  

 podpora prodeje – neosobní komunikace, krátkodobé zesílení prodeje, 

 public relations – úsilí za účelem získání a udržení dobré pověsti podniku na 

veřejnosti. 

2.10 Reklama ve sportu 

Reklamou ve sportu, neboli sportovní reklamou se rozumí taková reklama, která využívá 

určitých médií komunikace z oblasti sportu. Úkolem této reklamy je dostat sportovní produkt, 

službu, do povědomí veřejnosti a odlišit od jiných nabídek, zvýšit znalosti zákazníka ohledně 

produktu a přesvědčit ho ke koupi. Často zárukou úspěchu marketingové politiky firmy je 

právě úspěšná reklama (Durdová, 2012). 

Jelikož je sport významným fenoménem této doby, je velmi populární a sledován 

veřejnosti, stává se perspektivní pro řadu firem, jelikož se příznivci a diváci stávají 

potencionálními zákazníky. Proto příjmy z reklamy, potažmo z nabídky reklamních služeb, 

jsou velice významnou a nezanedbatelnou části všech příjmů sportovní organizace.  

Reklama v této práci se stává důležitým faktorem ekonomické činnosti, jelikož právě 

reklama v neosobní formě naláká na sportovní akci sportovce a diváky.  

2.11 Sponzorování ve sportu 

Sportovní sponzoring je právní vztah mezi sponzorem, tedy firmou, která dává finanční 

prostředky, věcné dary a služby a sponzorovaným – sportovní organizaci, která tyto aktiva 

přijímá. Sponzor vyžaduje na oplátku protislužbu, kdy se většinou jedná o propagaci samotné 

firmy, loga podniku nebo jejich produktů.  
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Sponzoringu ve sportu využívá čím dál tím víc firem, které vystavují svá loga při různých 

sportovních akcích. Je-li sportovní událost velká a mediálně propagována, naláká větší 

množství sponzorů (Durdová, 2012). 

2.12 Výzkumné metody a techniky 

Je nespočet výzkumných metod, ale převážně se jedná o jednoduché způsoby šetření. 

Každé šetření používá specifické nástroje, například dotazovací metoda používá anketu a 

dotazník. 

Pro účely bakalářské práce bylo využito dotazníku, který je nejběžnější technikou v 

metodě dotazování. Podle typu kontaktu s dotazovaným rozlišujeme typy dotazování na: 

 osobní, 

 písemné, 

 telefonické, 

 elektronické. 

Otázky v dotazníku se dělí na otevřené, uzavřené a polootevřené. 

Otázky otevřené 

Dotazovaný se můžu vyjádřit k otázce vlastními slovy podle vlastního uvážení. Nejsou zde 

určeny žádné hranice a nedostává na výběr z odpovědí. Tato forma otázek je pro výzkum 

velice náročná, jelikož se zde musí provést kategorizace odpovědí.  

Polouzavřené otázky 

Jedná se o kombinaci otevřených a uzavřených otázek, které kombinují výhody, ale i 

nevýhody těchto typů otázek. Ve variantách odpovědi je přidaná odpověď „jiné“, která je 

vlastně otevřenou otázkou a umožňuje respondentovi vyjádřit svůj názor. 

Uzavřené otázky 

Uzavřené otázky nabízejí několik variant odpovědí, ze kterých si dotazovaný vybírá jednu 

nebo více odpovědí, s kterými se nejvíce ztotožňuje. Tento typ otázek se používá, když známe 

majoritní část možných odpovědí. 
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Uzavřené otázky je možné dělit na: 

 dichotomické (ane/ne) a trichotomické (ano/ne/nevím), 

 výběrové otázky - vybírá se pouze jedna možnost, 

 výčtové otázky - je zde možnost vybrat více odpovědí, 

 škálové otázky - seřazení respondentem podle pořadí, 

 filtrační - reakce na předchozí odpověď, rozdělení dotazovaných na podskupiny a 

měnění toku otázek podle odpovědi na otázku, 

 kontrolní - ověření pravdivosti (Foret 2012, Kotler 2007). 

3. Příprava a organizace fotbalového turnaje 

3.1 Představení pořadatele 

Pořadatelem fotbalového turnaje Fotbal Fest, který se uskutečnil 2. srpna 2014 je spolek 

Beskydské sdružení kultury a sportu. Dalo by se říct, že tento spolek je batole, vznikl 23. října 

2014 a byl zapsán v obchodním rejstříku teprve 1. ledna 2014. 

V popředí Beskydského sdružení kultury a sportu vystupují 3 mladí muži, Přemysl 

Sadílek, Jakub Nykl a David Bělík. Všichni tři mají zkušenosti s plánováním a organizováním 

sportovních akcí. Úspěšně se podíleli na čtyřech ročnících fotbalové akce s názvem 

KopAtanec, kde je spojena právě malá kopaná a tanec.  Rovněž pořádání kulturní akce ve 

formě plesu, která nesla název Pivní ples, byla úspěšná. 

Tento spolek vznikl za účelem poskytnout mládeži a starším možnost pohybu, protože 

dnešní mladí lidé jsou čím dál tím víc závislí na telekomunikační technice, což ve výsledku 

vede k obezitě a civilizačním chorobám. Aby tento spolek částečně přispěl k lepšímu 

zdravotnímu stavu jedinců, pořádá sportovní akce a kulturní události, které mají soutěžní 

charakter.  
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Obr. 3.1 Logo Beskydského sdružení kultury a sportu 

 

Zdroj: Beskydské sdružení kultury a sportu 

3.2 Myšlenka zorganizování akce 

Jelikož většina dětí, mládeže a nejen jich, tráví více než 2 hodiny denně za počítačem, či 

sledování televize a jiných elektronických zařízení, proto se spolek rozhodl poskytnout 

možnost zúčastnit se pohybové aktivity ve formě fotbalového turnaje, přesně řečeno turnaje 

v malé kopané.  

Důležitým faktorem pro výběr právě fotbalové akce je, že pro český národ je tento sport velmi 

populární a existuje řada dětí a mládeže, kteří tuto aktivitu milují a praktikují. Tato událost je 

směřovaná i pro pracující, kteří si chtějí upevnit kondici, zasoutěžit a pobavit se, udělat něco 

pro své zdraví, či jako kompenzace pracovního vytížení. Poněvadž je fotbal stálé rychlejší, 

dynamičtější a jsou k vidění stále nové parádičky a kličky fotbalistů, je určena tato událost i 

pro divácké spektrum, kteří fotbalu holdují a baví je fandit, sledovat kličky, střely a 

samozřejmě také góly fotbalistů.  

3.3 Přípravná fáze  

Turnaj, který je pořádán spolkem Beskydské sdružení kultury a sportu (dále jen BSKS) se 

nazývá Fotbal Fest. Pro vhodnost počasí se sportovní akce fotbalového charakteru konají 

v letních měsících. Tým BSKS bral v úvahu začátek fotbalových soutěží, které v okrese 

Frýdek - Místek začínají v druhé polovině osmého měsíce, a proto stanovil datum konání akce 

na začátek srpna. Aby se akce zúčastnilo, co největší počet návštěvníků, tak byl přesný termín 

stanoven na 2. srpen, jelikož se v okolí v tento den nekonají žádné akce podobného 

charakteru. Samotná příprava Fotbal Festu musí započat již měsíce dopředu, aby v den 
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události bylo vše připravené na 100% a pořadatele nemohlo nic překvapit. Je potřeba obstarat 

hodně věcí, které musí v den akce fungovat. Jedná se o celodenní pronájem fotbalové hrací 

plochy, zajištění rozhodčích a velmi důležitou složkou je sehnání potřebných sponzorů a 

finančních prostředků.  

3.3.1 Termín akce 

Jelikož fotbalové soutěže v okolí obce Čeladná končí koncem června a začínají v druhé 

polovině měsíce, rozhodl se spolek vybrat právě začátek osmého měsíce a to konkrétně 2. 

srpna. Druhý srpen byl vybrán i z toho důvodu, že v okolí byly zmapovány obdobné akce a po 

následném uvážení padlo rozhodutí pro toto datum.  

Je důležité předem oznámit den konání akce, aby si potencionální hráči, či návštěvníci mohli 

udělat čas a této události se zúčastnit. Akce byla oznámená dva měsíce dopředu na webových 

stránkách, sociální síti Facebook a taktéž ve formě plakátů a místního rozhlasu 

3.3.2 Harmonogram turnaje 

Před zahájením samotné akce je nezbytné udělat harmonogram celého dne, podle kterého 

se budou řídit samotní hráči, rozhodčí, ale také i diváci. Zhotovený rozpis je v den události 

vyvěšen na informační tabuli. V tabulce č. 3.1 můžeme vidět orientační časovou délku 

jednotlivých utkání a pauz mezi těmito utkáními. 

Tabulka č. 3.1 Orientační časová délka činností 

Činnost Délka činnosti 

Zápasy ve skupině 24 minut 

Zápasy semifinále 24 minut 

Finálový zápas 30 minut 

Poločasová pauza 2 minuty 

Poločasová pauza ve finálovém zápase 5 minut 

Pauza mezi zápasy 4 minuty 

 

Zdroj: Beskydské sdružení kultury a sportu 

Stanovené data v tabulce jsou pouze orientační a nemusí nutně souhlasit s reálnou délkou, 

jelikož do tohoto času není započteno nastavení od rozhodčího, případně jiné nepředvídatelné 
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okolnosti. V tabulce číslo 3.2 je uveden stručný harmonogram turnaje a také v příloze č. 1 je k 

dispozici rozsáhlý harmonogram, který je sestaven podle jednotlivých utkání. 

Tabulka č. 3.2 Stručný časový harmonogram turnaje 

Sobota 2. 8. 2014 Fotbal Fest 

08:00 – 08:15 sraz všech týmů 

08:15 – 08:45 rozlosování do skupin 

09:00 – 16:30 utkání ve skupině 

16:30 – 17:00 semifinálová utkání  

17:00 – 17:30 utkání o třetí místo 

17:30 – 18:05 finálové utkáni 

18:15 – 18:30 vyhlášení výsledků 

Uvedený časový harmonogram je zveřejněn na webových stránkách BSKS týdny dopředu a je 

pouze obecný. Rozvrh počítá se zaplněním kapacity dvanácti týmu, v případě nezaplnění 

plného počtu se stručný harmonogram upraví podle počtu týmů. 

 

3.3.3 Přihlášky k turnaji 

Nevyhnutelnou součástí je řádná registrace týmu, která je otevřena s dostatečným 

předstihem. Kapitán zaregistruje svůj tým pomocí webových stránek BSKS, kde uvede název 

svého družstva, počet a jména členů. Podat přihlášku k turnaji je nejpozději možné dva dny 

před konáním události, to znamená, že poslední den na registraci týmu je přijatelný 31. 

července 2014. 

3.3.4 Pronájem fotbalového hřiště 

Tato položka je velmi důležitá, aby se fotbalová akce vůbec uskutečnila. Je potřeba 

zajistit pronájem celého fotbalového hřiště na celý den, kdy se tato akce koná. Je nutné 

zabezpečit a projednat s obcí Čeladná pronájem hřiště, respektive celého areálu. Nejedná se 
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pouze o fotbalovou plochu, ale také příslušenství jako jsou šatny a sprchy, které jsou 

bezpochyby nutností pro konání akce.  

3.3.5 Sponzorování akce 

Bez potřebných finančních prostředků by se tato událost nemohla konat, proto je nutností 

zajistit dostatek sponzorů, kteří poskytnout přijatelné množství finančního obnosu a také 

služeb, které souvisí s turnajem. Jedná se zejména o sponzory, kteří zabezpečují poháry a 

medaile, dary a dále se podílejí na pronájmu fotbalového hřiště a zaštitují doprovodný 

program. Tato problematika je rozsáhle rozebrána v kapitole číslo 3.8. 

3.3.6 Nákup cen 

Po uzavření registrace je úkolem spolku BSKS spočítat počet týmů a také celkový počet 

hráčů. Podle této kalkulace se nakoupí medaile, putovní pohár a také 3 poháry pro tři nejlepší 

individuality – nejlepšího brankáře, nejlepšího hráče a nejlepšího střelce turnaje. Dále jsou 

pro účastníky připravené hodnotné ceny. 

3.3.7 Doprovodný program 

Jak pro hráče, tak pro diváka je významný doprovodný program. Jelikož někteří hráči a 

také diváci se přišli na tento turnaj pobavit a zpříjemnit si sobotní den, je podstatný právě 

doprovodný program. Proto organizátoři vymysleli a uspořádali sportovní soutěže, zajistili na 

večerní hodiny DJ´s a také pro děti zajistili bohatý doprovodný program. 

3.3.8 Občerstvení 

Nezbytným faktorem je zajistit stravu. Proto je potřeba nakoupit občerstvení 

s dostatečným předstihem podle předpokládané účasti. Toto občerstvení se bude prodávat 

v námi zřízených stáncích. Tyto stánky se musí přichystat minimálně den před samotným 

dnem sportovní akce a zajistit ke stánkům přísun elektřiny, která je potřebná pro chlazení 

nápojů či vaření teplých pokrmů. 

3.4 Realizační fáze 

Velmi důležité je předem vědět, co a jak bude probíhat. K tomu je určen přesný 

harmonogram, podle kterého se řídí organizátoři a také týmy. Rovněž pořadatelé musí počítat, 

že všechno nepůjde podle plánu a proto je důležitá rozhodnost, kreativita a komunikace mezi 

všemi organizátory. 
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Jelikož turnaj začíná již od ranních hodin, je nutností, aby vše bylo dokonale nachystáno a 

připraveno. Organizátor musí zabezpečit a ověřit, je-li vše připravené k úspěšnému a 

zdárnému zahájení fotbalového turnaje. Ještě před příchodem hráčů a rozhodčích je 

pořadatelovou povinností zkontrolovat způsobilost hřiště, především sítí v brankách a dále 

pak funkčnost mikrofonu a zvukového aparátu. 

3.4.1 Povinnosti týmů 

V osmou hodinu ranní je naplánovat sraz všech týmů a hráčů. Pořadatel zkontroluje 

platnost registrací týmů, respektive všech členů týmu a posléze vybere startovné 

v požadované a předem určené výši. Hráči dostanou od pořadatele klíče od šatny a lístky, 

které slouží jako poukázky na pivo a grilované maso. Poté následuje nástup všech týmů a 

stručné vymezení pravidel, které je rovněž v plném znění vyvěšeno na informační tabuli. Po 

krátkém seznámení s pravidly následuje losování dílčích týmů do skupin. 

Povinností fotbalistů je být připraven dostatečnou dlouhou dobu před utkáním. Pro 

časovou informovanost je vyvěšen na nástěnce harmonogram, který má jen orientační 

charakter. Hráči se převážně řídí podle utkání, které se hraje před jejich zápasem, jelikož 

harmonogram nemusí být vždy přesný. Proto při ukončení utkání musí být nachystány další 

týmy, které jsou na řadě, aby umožnily hladký průběh a odstranily časové prostoje. 

3.4.2 Povinnosti rozhodčích 

Rovněž rozhodčí musí být přichystán na zápasy, které bude pískat. Povinnosti rozhodčího 

je, aby po skončení jednotlivého utkání nahlásil stav zápasu, jména střelců gólů a popřípadě 

červené karty pořadateli, který následně vypíše skóre do křížové tabulky, která je vyvěšená 

taktéž na nástěnce. Ostatní náležitosti zápasu jsou zapsány do jednotlivých formulářů. 

3.4.2 Průběh turnaje 

Po odehrání všech zápasů v základní skupině (skupině A i B) musí organizátor vyhodnotit 

bodové zisky a podle těchto bodových zisků určit pořadí v tabulce. První dva v tabulce z obou 

dvou skupin postupují do semifinále. To znamená, že jsou 4 postupující, tudíž 2 zápasy. Hraje 

se první ze skupiny A proti druhému ze skupiny B a taktéž obráceně, druhý ze skupiny A 

proti bodově nejlepšímu ze skupiny B. Prohrané týmy těchto soubojů následně hrají proti sobě 

o třetí místo. Po tomto zápase následuje finále, kde se utkají vítězové semifinálových zápasů. 

Po skončení finálového utkání přichází vyhlášení turnaje, nejen samotných vítězů celého 

turnaje, ale taktéž nejlepšího střelce, brankáře a hráče. Nejlepší střelec je určen podle nejvíce 
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vstřelených branek, obtížnější je vybrat nejlepšího brankáře a hráče. Po pečlivé diskuzi mezi 

organizátory akce jsou vybrání i tito 2 hráči, přestože není jednoduché zcela objektivně vybrat 

nejlepšího v dané disciplíně. 

3.5 Likvidační fáze 

Na závěr sportovní akce vstupuje likvidační fáze. Jedná se o fázi, která je spojena 

s ukončením projektu a jeho likvidací. Tento úsek obsahuje činnosti, které jsou spojeny 

s navrácením a úklidem věcí do původního stavu. Jde především o demontáž stanů, ve kterých 

se prodávalo občerstvení, sklizení zvukového aparátu, úklid šaten a sprch, které byly 

poskytnuty pro týmy. Taktéž mezi úkoly pořadatele patří úklid odpadků v areálu hřiště a 

kontrola, jestli je vše v původním stavu. 

Do likvidační fáze rovněž patří vyúčtování události, zaplacení rozhodčích a dalších věcí, 

které byly nezbytné pro zorganizování akce. Rozpočtem akce, náklady a výnosy se podrobně 

věnuje níže uvedena kapitola. 

3.6 Rozpočet akce 

Velmi významnou kapitolou bakalářské práce a hlavně sportovní akce je celkový 

rozpočet turnaje. Tento rozpočet je tvořen z výdajů a příjmů. Protože je turnaj pořádán 

spolkem BSKS, který je neziskovou organizací, tak není jeho úkolem vytvořit zisk. Proto by 

měly být náklady a příjmy shodné, popřípadě rozdílné s minimální odchylkou v penězích. 

3.6.1 Příjmy 

Klíčovou složkou v příjmech jsou sponzorské dary, dotace a samozřejmě finanční 

prostředky, které plynou ze startovného. Nedílnou součástí jsou taktéž příjmy z prodeje 

občerstvení.  

Největší část příjmů tvoří peníze, které spolek obdržel za startovné. Zúčastnilo se 118 

hráčů, kteří celkově zaplatili 23 600 Kč. Vlastní činnosti za provoz občerstvení pořadatel 

utržil 10 050 Kč. Také sponzorské dary se podílejí nemalou měrou na celkových příjmech. 

Celkem sedm sponzorů poskytlo finanční výpomoc, která byla souhrnně stanovena na 12 000 

Kč. V níže uvedené tabulce můžeme vidět přehled všech příjmů, které získal spolek BSKS. 
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Tabulka 3.3 Celkový přehled příjmů 

Předmět Suma 

Startovné  23 600 Kč 

Občerstvení  10 050 Kč 

Sponzoring Dreza mazák 1 500 Kč 

 Pneukom 3 000 Kč 

 Proinex Instruments 2 500 Kč 

 Revis Elektro 1 000 Kč 

 TopTax 1 000 Kč 

 Libero Haus 2 500 Kč 

 Sandsystem 500 Kč 

Celkem  45 650 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší přehlednost jsou příjmy z Fotbal Festu zachyceny v grafu číslo 3.1 

Graf č. 3.1 Grafický přehled příjmů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu jde jasně vidět, že největší část finančních prostředků tvoří startovné. 
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3.6.2 Výdaje 

Výdaje, respektive náklady, které musel vynaložit spolek BSKS je možno rozdělit na dvě 

skupiny. První skupinou jsou náklady fixní, které jsou jasně stanovené před samotným 

konáním akce a které nijak nesouvisí s počtem zúčastněných. Jedná se především o diety 

rozhodčím, putovní pohár a další. Druhou složkou jsou náklady variabilní, které se vyvíjí 

podle počtu registrovaných a podle množství diváků. 

Do první skupiny patří tyto položky: 

 odměny rozhodčím (2 000 Kč), 

 odměny brigádníkům (4 000 Kč), 

 nákup 6 míčů (3 000 Kč), 

 DJ (1 500 Kč), 

 doprovodný program (2 750 Kč), 

 propagace turnaje (2 000 Kč), 

 individuální ocenění + putovní pohár (2 331 Kč). 

Do druhé skupiny – variabilní náklady můžeme zařadit tyto položky: 

 medaile (2 607 Kč), 

 ceny týmům (2 400 Kč), 

 občerstvení v ceně startovného (7 080 Kč), 

 občerstvení (6 850 Kč). 

Specifickou položkou v první skupině výdajů je propagace turnaje. Tato reklama byla 

v podobě plakátů a taktéž v novinách, kde byla pojata jako sponzorský dar. Z toho důvodu, je 

u položky propagace turnaje pouze 2 000 Kč.  

V druhé skupině jsou výdaje, které jsou spjaty s počtem účastníků a které se odvíjí právě 

podle tohoto počtu. Rovněž se jedná o občerstvení, které si zakoupí v průběhu akce diváci, 

rozhodčí a také fotbalisti. V níže uvedené tabulce je přehled celkových výdajů, které spolek 

BSKS musel vynaložit. 
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Tabulka 3.4 Přehled celkových výdajů 

Předmět Počet Jednotka 
Cena za 

jednotku 
Celkem 

Odměny rozhodčím 4 osob 500 Kč 2 000 Kč 

Odměny brigádníkům 4 osob 1 000 Kč 4 000 Kč 

Fotbalové míče 6 kusů 500 Kč 3 000 Kč 

DJ 1 osoba 1 500 Kč 1 500 Kč 

Doprovodný program 5 kusů 150 Kč 2 750 Kč 

Propagace turnaje    2 000 Kč 

Individuální ocenění - 

poháry 
3 kusy 149 Kč 447 Kč 

Putovní pohár 1 kus 1 884 Kč 1 884 Kč 

Medaile 33 kusů 79 Kč 2 607 Kč 

Ceny týmům 12  200 Kč 2 400 Kč 

Občerstvení v ceně 

startovného 
118 kusů 60 Kč 7 080 Kč 

Občerstvení 

   

6 850 Kč 

Celkem    36 518 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 3.2 Grafický přehled výdajů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.3 Hospodářský výsledek 

Podle výše uvedených tabulek výdajů a příjmu jsme stanovili výsledek hospodaření. 

Tento hospodářský výsledek vyšel na 9 132 Kč, jak lze vidět v tabulce 3.5. Jelikož 

pořadatelem je spolek – nezisková organizace, není zisk pro organizátora prioritní a tyto 

prostředky použije pro svou další činnost. Z výsledků hospodaření jde vidět, že bez finanční 

pomoci od sponzorů by se turnaj nemohl konat v takovém rozsahu. 

Tabulka 3.5 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření 

Příjmy 45 650 Kč 

Výdaje 36 518 Kč 

Rozdíl 9 132 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 3.3 Grafické srovnání příjmů a výdajů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.7 Propagace turnaje 

Jelikož je fotbalový turnaj Fotbal Fest menšího typu, je reklama zaměřena pouze na 

Moravskoslezský kraj, potažmo na okolí měst Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek – Místek. 

Protože se jedná o nultý ročník, je kladen velký důraz na propagaci turnaje a upoutání 

potencionálních hráčů a diváků. 

Cílovým zákazníkem jsou muži ve věku od 15 do 40 let, kteří mají vztah ke sportu a 

především k fotbalu. Jedná se hlavně o muže, kteří bydlí v okolí Čeladné, zhruba ve 

vzdálenosti do 50 kilometrů. 

Spolek Beskydského sdružení kultury a sportu se rozhodl využít některé reklamní kanály, 

které jsou levné a účinné. 

3.7.1 Facebook 

Poněvadž je v posledních letech velmi populární sociální síť Facebook, kde se soustřeďují 

především teenageři a nejen oni, je právě Facebook.com tím pravým nástrojem. Tento 

propagační prostředek je vybrán i z toho důvodu, že je takřka zdarma.  

Pomocí aplikace Událost organizátoři vytvořili pozvánku na akci Fotbal Fest, kterou 

rozeslali všem svým přátelům, kteří se posléze vyjádří, jestli se této události zúčastní nebo ne. 
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V této pozvánce uvedli všechny náležitosti (o co se jedná, termín akce, výše startovného, ceny 

pro vítěze, doprovodný program a pravidla). Tato forma reklamy je velmi populární, neboť se 

velmi rychle šíří mezi případné účastníky. 

3.7.2 Internet 

Jelikož v dnešní době skoro každá domácnost vlastní počítač, či notebook a k tomu 

připojení k internetu, rozhodl se pořadatel šířit reklamu pomocí internetu. Důležitou výhodou 

internetu je rovněž rychlé šíření a levné náklady. 

Tým BSKS využil webových stránek obce Čeladná, ve které se tento turnaj koná. Taktéž 

pomocí stránek Beskydského sdružení kultury a sportu (bsks.cz) chtěli organizátoři zapůsobit 

na fotbalisty. Bylo využito i stránek akcuj.cz, které se zaměřují na propagaci kulturních a 

sportovních událostí. Stránka akcuj.cz poskytuje vyvěšení události zcela zdarma. 

3.7.3 Plakáty 

Po stanovení data konání akce byla vybrána jako další forma propagace reklama pomocí 

plakátů. Grafický návrh plakátu ve velikosti A3 a tisk 100 kusů vyšel dohromady na 2 000 

Kč. Tyto plakáty byly rozvěšeny na zastávkách, po domluvě s vlastníky obchodů ve výlohách 

těchto obchodů, na dveřích restaurací a dále pak na nástěnku fotbalového klubu SK Čeladná. 

3.7.4 Noviny 

Také spolek využil spolupráce s týdeníkem 5plus2, kde byl vytištěn článek o 

připravovaném turnaji Fotbal Fest. Tento článek byl vytištěn za protislužbu ve formě umístění 

loga na plakátu.  

3.7.5 Rozhlas 

Kooperace s obcí Čeladná umožnila členům BSKS dostat do podvědomí o akci 

čeladenské občany pomocí místního rozhlasu. 

3.8 Sponzoring 

Bez dostatečné pomoci sponzorů, jak finanční tak ve formě služby, by se akce tohoto 

rozměru nemohla konat. Proto je důležité před samotným turnajem získat finanční prostředky, 

aby bylo vše připraveno pro pouhou organizaci.  
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Jak už z plakátu akce jde vidět, je turnaj Fotbal Fest pořádán za podpory obce Čeladná. 

Z toho důvodu byl sjednán pronájem hřiště zcela zdarma po celý den konání turnaje. Taktéž 

byly hráčům k dispozici šatny a sprchy, které byly poskytnuty rovněž zdarma od obce. Také 

obec Čeladná poskytla propagaci turnaje pomocí místního rozhlasu. 

Dalším významným partnerem akce byla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která 

se postarala o záštitu dětského programu. Od 12 hodin byl dětem k dispozici skákací hrad, 

který byl v provozu až do 20 hodin. ČPZP dále zajistila pro děti malování na obličej. 

Také velmi důležité byly finanční prostředky firem Dreza Mazák, Pneukom, Proinex 

Instrumenst, Revis Elektro, TopTax, Libero Haus a SandSystem, které dohromady poskytly 

peníze ve výši 12 000 Kč. 

Mezi sponzory, kteří se podíleli na cenách vítězům a samotným týmům, patří Restaurace 

U Toflů, Ski areál Opálená, SKI Malenovice, JAPA Lyžařská škola, Pekařství a řeznictví 

Kohut a Beskydský pivovárek. 

Je nutností podotknout, že bez těchto sponzorů a partnerů by se tato událost nemohla 

uskutečnit a proběhnout. Proto patří velké dík těmto sponzorům. 
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3.9 SWOT analýza 

Tabulka č. 3.6 SWOT analýza Fotbal Festu 

 Pomocné dosažení cíle Škodlivé dosažení cíle 

Vnitřní původ Silné stránky: 

 popularita fotbalu, 

 profesionální přístup 

organizátorů, 

 jediný turnaj v okolí 

v tomto termínu, 

 sponzorské dary, 

 ceny pro vítěze a 

účastníky, 

 volný vstup pro diváka, 

 kvalita služeb. 

Slabé stránky: 

 nultý ročník, 

 závislost na sponzorech, 

 omezená kapacita. 

 

Vnější původ Příležitosti: 

 získání nových sponzorů, 

 zefektivnění propagace, 

 zpopulárnění turnaje. 

Hrozby: 

 nepřízeň počasí, 

 ztráta sponzorů, 

 nezájem fotbalistů o účast, 

 absence diváků. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.9.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky patří: 

 popularita fotbalu – fotbal je nejpopulárnějším a nejsledovanějším sportem na 

světě, taktéž v České republice tomu není jinak, fotbal nabízí jasně definovanou a 

srozumitelnou zábavu pro širokou skupinu lidí, 

 profesionální přístup organizátorů – organizátoři turnaje už pořádali řadu 

podobných akcí, jak sportovních, tak kulturních a proto mají zkušenosti 

s pořádáním turnaje tohoto formátu, 



 

40 

 

 sponzorské dary – na turnaji se podílejí sponzoři, kteří poskytují sponzorské dary 

a tím roste hodnota cen a celého turnaje pro všechny účastníky akce, 

 ceny pro vítěze a účastníky – pro vítěze jsou nachystány medaile, putovní pohár a 

další ceny poskytnuté sponzory, pro zúčastněné týmy taktéž hodnotné ceny, 

 volný vstup pro diváka – vstup pro širokou veřejnost není nijak zpoplatněn, 

 kvalita služeb – po celou dobu konání akce jsou k dispozici stánky 

s občerstvením. 

3.9.2 Slabé stránky 

Do slabých stránek turnaje spadá: 

 nultý ročník – turnaj Fotbal Fest nemá žádnou tradici a je nultým ročníkem, z toho 

důvodu zle očekávat neinformovanost veřejnosti,  

 závislost na sponzorech – celkové příjmy jsou tvořeny z jedné čtvrtiny (12 000 

Kč) z finanční pomoci od sponzorů, sponzoři se dále podílejí svými dary na 

cenách, výpadek těchto sponzorů by znemožnil konání akce, 

 omezená kapacita – maximální počet účastníků turnaje je stanoven na 12 družstev, 

jelikož jsou k dispozici pouze 2 hřiště, více týmů by se nevešlo do harmonogramu 

turnaje – finále by bylo ve večerních hodinách,  

3.9.3 Příležitosti 

Největšími příležitostmi jsou: 

 získání nových sponzorů – zřejmě největší příležitosti je získání nových sponzorů, 

kteří by poskytli své finanční zdroje, nebo věcné dary, tím by se zvedla celková 

úroveň turnaje, 

 zefektivnění propagace – díky kontaktům, které organizátoři získali, je možné 

zefektivnit propagaci,  

 zpopulárnění turnaje – vzhled ke článkům, které byly napsány o turnaji, je velká 

pravděpodobnost, že se o akci dočtou uchazeči, kteří se budou chtít zúčastnit buď 

jako hráči, či pouze jako diváci, také velká účast může pomoci k ústnímu šíření o 

události. 
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3.9.4 Hrozby 

Mezi hrozby akce patří: 

 nepřízeň počasí – i když se turnaj pořádá začátkem srpna, může nastat, že počasí 

nebude přát turnaji – bude déšť, proto by organizátoři byli nuceni turnaj přeložit či 

zrušit, 

 ztráta sponzorů – velkou hrozbou je sníženi nebo ztráta některých sponzorů 

vlivem hospodářské krize, turnaj je závislý na finančních a věcných darech, 

 nezájem fotbalistů o účast – může nastat, že fotbalisti nebudou mít zájem o účast 

na tomto turnaji například z důvodu konání jiných akci nebo prostě nezájmu o 

sport, 

 absence diváků – neúčast diváka. 

3.10 Dotazník 

Pro výzkum jsem zvolil metodu dotazování, jelikož tato metoda je velmi rychlá a také 

finančně nenáročná. Jako nejvhodnější technika mi přišla technika dotazníku, který byl 

sestaven z dvanácti otázek na dvě strany papíru A4. Jednalo se o otázky otevřené, uzavřené a 

taktéž polouzavřené. Otázky a odpovědi byly formulovány jednoduše, přehledně a byly 

časově nenáročné, aby neodstrašily respondenty od vyplnění dotazníku. Dotazník je součásti 

přílohy č. 2. 

Vyhodnocení na základě zpracovaného dotazníku 

1. Jaký je Váš věk? 

První otázka v dotazníku byla zaměřena na věk respondentů. Dotazník celkem vyplnilo a 

odevzdalo 31 dotazovaných. Největší zastoupení dotazovaných měli fotbalisti ve věku od 15 

do 20 let, kterých byla skoro polovina. Také velké procento zastoupení měli respondenti ve 

věkovém rozmezí od 20 do 30 let. Naopak pouhý jeden respondent měl více jak 40 let. 

V grafu č. 3.4 můžeme vidět věkové rozložení respondentů, kteří se zúčastnili turnaje. 
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Graf č. 3.4 Věkového rozmezí respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2. Jste registrovaný sportovec (fotbalista)? 

Druhá otázka je mířena na zjištění údaje, jestli se jedná o registrovaného fotbalistu, zda 

vykonává fotbal aktivně. Z níže uvedeného grafu č. 3.5 můžeme vidět, že 65 % respondentů 

hraje kopanou aktivně. Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 11 respondentů, že 

nejsou registrovaní sportovci, respektive fotbalisti.  

Graf č. 3.5 Registrovaní fotbalisti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. U kterého z níže uvedených měst bydlíte? 

Otázka v pořadí číslo 3 měla za úkol zjistit, odkud pochází respondent. Na výběr byly 3 větší 

města, která leží u obce Čeladná. Čtvrtou možnou odpovědí byla odpověď „jiné“, kde měl 

respondent možnost napsat, u jakého většího města bydlí. Největší zastoupení mělo město 

Frýdlant nad Ostravicí, které je nejblíže k vesnici, kde se konal turnaj. U města Frýdek – 

Místek bydlí 39 % respondentů a u města Frenštát pod Radhoštěm 10 % dotazovaných. Pouhý 

1 respondent uvedl, že bydlí u jiného města a to v Ostravě. Pro lepší přehlednost je níže 

přiložen graf č. 3.6. 

Graf č. 3.6 Bydliště respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4. Jak jste se dozvěděl o turnaji? 

V další otázce odpovídali respondenti na otázku, jakým způsobem se dozvěděli o turnaji 

Fotbal Fest. Tato informace je důležitá pro organizátory, jelikož z ní usoudí, jaké prostředky 

byly účinné. 12 respondentů uvedlo, že se dozvěděli o akci pomocí internetu. Taktéž 

propagace pomocí plakátu měla zřejmě úspěch, neboť skoro 1/3 respondentů uvedla, že se 

dozvěděla o turnaji díky plakátům. Dva dotazování uvedli, že se dozvěděli o turnaji 

prostřednictvím rozhlasu. Graf č. 3.7 znázorňuje nástroje, díky kterým se respondenti 

dozvěděli o události. 
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Graf č. 3.7 Propagace turnaje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5. Z jakého důvodu jste navštívil tento turnaj? 

Úkolem šestého dotazu bylo zjistit, proč a z jakého důvodu respondenti navštívili turnaj. 

Nejvíce jsme se setkali s odpovědí „sejít se s přáteli a pobavit se“, celkem 58 % 

dotazovaných. Tato odpověď znamená pro pořadatele, že větší polovina se spíš zaměřuje na 

doprovodný program a zábavu, která s turnajem souvisí. Druhou nejčastější odezvou byla 

odpověď, že se zúčastní z motivace vyhrát. Pro organizátory to je impuls, aby přichystali pro 

vítěze adekvátní ceny. 

Graf č. 3.8 Důvod návštěvy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6. Jakou výši startovného (za jednoho člena týmu) jste ochotný zaplatit za akci při 

stávajících podmínkách? 

Pro většinu dotazovaných se zdá akceptovatelná částka startovného 200 Kč, která byla 

nastolena v nultém ročníku. Pouhých 16 % uvedlo, že by byli ochotni za startovného zaplatit 

částku ve výši 300 Kč. Jen jeden dotazovaný odpověděl, že 400 Kč by bylo pro něj 

přípustných. Pro pořadatele z toho vyplývá, že startovné ve výši 200 Kč je strop a v příštích 

ročnících bude tato částka zohledněna. 

Graf č. 3.9 Výše startovného 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

7. Plánujete se zúčastnit tohoto turnaje i v dalších letech? 

V otázce číslo 7 jsme se ptali zúčastněných akce, zda mají v plánu se zúčastnit příštích 

ročníků. Na výběr měli tři jednoznačné odpovědi. Velmi potěšující je odpověď „ano“, kterou 

vyplnilo 77 % dotazovaných. Druhou nejčastější odpovědí bylo odpověď, že zatím neví. 

Zřejmě tuto odpověď zaznamenali respondenti z časových důvodů. Pouze 2 odpovědi byli 

negativní a to, že nemají v plánu se zúčastnit dalšího ročníku. 
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Graf č. 3.10 Účast v příštích letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8. Jak jste byl spokojen s časovým harmonogramem akce? 

Odpovědi na tuto otázku byly vesměs kladné. Jak lze vidět na grafu č. 11, největší zastoupení 

měla známka 2 a to 39 % ze všech odpovědí. Známka 4 byla respondenty odpověděna 

v jednom případě. Příčina této známky zřejmě souvisí s neúplně přesným harmonogramem. 

Harmonogram nebyl přesný patrně z důvodu, že některé týmy se dostavili k utkání později a 

tudíž se celý harmonogram časově vymykal. Pro organizátory je to nejspíš indicie, aby se 

zaměřili na sestavení harmonogramu pro příští ročníky. 

Graf č. 3.11 Harmonogram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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9. Jak jste byl spokojen s dostupností a přehlednosti informací před samotným  

turnajem? 

Na grafu č. 3.12 jde vidět, že tým BSKS si dal záležet na propagaci, dostupnosti a 

přehlednosti informací před samotným konáním události. Nikdo z respondentů nezaškrtl horší 

stupeň než 3. Nejčastěji byla zvolena ta nejlepší odpověď, známka prvního stupně. Známka 2 

byla druhou nejvíce vybranou odpovědí, celkem 26 %. Nejméně častou odezvou byla známka 

3, pouhých 6 %. 

Graf č. 3.13 Přehlednost informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 3.14 Organizace turnaje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

11. Jak jste byl spokojený s doprovodným programem? 

Předposlední otázka dotazníku byla zaměřena na doprovodný program. Dohromady 20 z 31 

respondentů odpovědělo známkou 1. Celkem 29 % dotazovaných vyplnilo druhý nejlepší 

stupeň. Pouze 2 dotazovaní uvedli známku 3. Nikdo z respondentů nevybral odpověď 4. 

stupeň nebo 5. stupeň. I přesto že odpovědi byly kladné, je důležité hledat malé chyby, které 

vedly u dvou respondentů k vybrání známky třetího stupně. 

Graf č. 3.15 Spokojenost s doprovodným programem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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12. Co se vám na turnaji nelíbilo a případně zanechte své návrhy, doporučení a tipy, co 

byste vylepšil na tomto turnaji? 

Poslední otázka byla otázkou otevřenou. Zde respondenti zanechávali své nápady a 

doporučení, co by se dalo vylepšit na turnaji. Níže shrnuji nejčastější odpovědi. 

Velmi častá byla odpověď, že fotbalisté nebyli spokojeni s výkonem rozhodčích. Na turnaji 

pískali mladí rozhodčí, kteří nemají tolik zkušeností, a nejspíš to byl důvod, proč byli 

rozhořčeni. Tři z respondentů uvedli, že nebyli spokojeni s časovým harmonogramem. Jak už 

bylo řečeno, zřejmě se jednalo o časový nesoulad s harmonogramem. Jeden z respondentů 

zanechal doporučení, že by pro příští ročník uspořádal doprovodnou soutěž „Penaltový král“. 

Také několik respondentů uvedlo, že nebyli spokojeni s umělou trávou, jejíž povrch byl tvrdý 

a v slunečném počasí pro fotbalisty není optimální. 

4 Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

Jelikož se kapacita turnaje zaplnila a vesměs všichni zúčastnění byli spokojeni, dá se 

tvrdit, že akce splnila svůj účel. Pořadatel si musí dát pozor na malé problémy, na které byl 

upozorněn ze strany účastníků turnaje. Jedná se především o problém s časovým 

harmonogramem, který nebyl úplně přesný. V dalších ročnících musí organizátor počítat 

s časovou prodlevou, která se vyskytne z důvodu prostojů mezi utkáními. Pořadatelé musí 

prodloužit pauzu mezi utkáními nebo zajistit dohled nad dodržováním časového 

harmonogramu.  

Dalším doporučením pro příští ročník je angažování zkušenějších rozhodčích, protože 

rozhodčí v tomto turnaji nepodávali stabilní výkony. Zejména mladí rozhodčí, kteří ještě 

nejsou zvyklí na tlak ze strany hráčů a diváků, většinou tento nátlak nevydrží a podlehnou 

donucovacím prostředkům na úkor fotbalu. Zkušenější arbitři budou zřejmě dražší, ale 

pravděpodobně to přispěje k celkové spokojenosti zúčastněných. 

Dalším návrhem je zvýšení kapacity turnaje, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce 

družstev. Kapacita by se mohla zvýšit například snížením doby trvání utkání nebo rozdělením 

turnaje na dva dny, a tím zvýšení počtu týmů. Jinou možností je zajistit pronájem dalšího 

hřiště, což by zvýšilo kapacitu turnaje na dvojnásobek.  

 



 

50 

 

Rovněž námět, který byl vznesen ze strany účastníka turnaje na pořádání doprovodné 

soutěže „Penaltový král“, se zdá být zajímavý nejen pro samotné fotbalisty, ale taktéž pro 

diváky. Tato doprovodná soutěž pomůže k zpestření fotbalového turnaje.  

Samotná propagace je velkým zamyšlením pro konání dalších ročníků. Vyvěšením 

plakátů v okolních klubech a školách by určitě přilákalo další zájemce, jak ze strany 

samotných fotbalistů, tak i diváků. Rovněž využívání sociálních sítí, které jsou u mládeže 

velmi populární, by pomohlo k lepší účasti na turnaji. 

5 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo podrobně analyzovat a rozebrat přípravu 

fotbalového turnaje a rovněž charakterizovat organizaci spojenou s tímto turnajem. Taktéž 

porovnat příjmy a výdaje, které byly nutné k uspořádání akce. Konkrétně se jednalo o nultý 

ročník v malé kopané pod názvem Fotbal Fest, který se uskutečnil v obci Čeladná. 

Teoretická část byla vymezena pro charakterizování a definování základních pojmů, které 

souvisí s přípravou a organizací fotbalového turnaje. Tyto pojmy byly ujasněny pomocí 

odborné literatury, ze které bylo čerpáno. Bylo zpozorováno, že ne vždy stačí samotné 

teoretické znalosti k přípravě a organizaci, ale je nutné mít i praktické zkušenosti, díky kterým 

je lehčí rozhodování, improvizace a celkově lepší chod turnaje. 

Na začátku bylo nutností posbírat podklady o turnaji, vytvořit plán a poté charakterizovat 

účel pořádaní akce. Management spolku vycházel z projektového managementu, který akci 

rozdělil na tři fáze a to přípravnou, realizační a likvidační. Tyto fáze byly obsáhle rozebrány a 

nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. 

Praktická část byla zaměřena na rozbor financí a jednotlivých složek. Bylo zjištěno, že 

celkové příjmy pokryjí celkové výdaje, zejména díky finanční pomoci sponzorů, která tvoří 

přes jednu čtvrtinu příjmů. Pro neziskovou organizaci je to obrovská pomoc a spolek může 

předpokládat, že díky úspěšnosti turnaje může počítat se sponzory na další ročníky. 

Poslední kapitoly byly věnovány výsledkům šetření, námětům a doporučením pro další 

ročníky. Z analýzy výsledků dotazníků vyplynulo, že turnaj byl naplánován a zorganizován 

vesměs úspěšně. Většina respondentů se chce zúčastnit i v dalších letech. 
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Spolku BSKS může tato analýza přípravy a organizace akce pomoci do dalších ročníků 

pořádaní turnaje v malé kopané, může si z ní vzít náměty a doporučení do dalších let. 

Výsledky šetření a náměty bakalářské práce mohou být inspirující i pro jiné organizátory 

podobných akcí sportovního charakteru. Stanou se podkladem, který může napomoci 

k organizování a řízení jiných sportovní akci. 
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Příloha č. 1 - Harmonogram 

FOTBAL FEST – HARMONOGRAM 

08:00 – 08:15 sraz všech týmů 

08:15 – 08:45 rozlosování týmů 

09:00 – 09:26první utkání skupina A - A1 vs A2  skupina B - B1 vs B2 

09:30 – 09:56 druhá utkání skupina A – A3 vs A4 skupina B – B3 vs B4 

10:00 – 10:26 třetí utkání skupina A – A5 vs A6 skupina B – B5 vs B6 

10:30 – 10:56 čtvrtá utkání skupina A - A1 vs A3  skupina B - B1 vs B3 

11:00 – 11:26 pátá utkání skupina A – A2 vs A5 skupina B – B2 vs B5 

11:30 – 11:56 šestá utkání skupina A – A4 vs A6 skupina B – B4 vs B6 

12:00 – 12:26 sedmá utkání skupina A - A1 vs A5  skupina B - B1 vs B5 

12:30 – 12:56 osmá utkání skupina A – A2 vs A3 skupina B – B2 vs B3 

13:00 – 13:26 devátá utkání skupina A - A1 vs A4  skupina B - B1 vs B4 

13:30 – 13:56 desátá utkání skupina A – A2 vs A6 skupina B – B2 vs B6 

14:00 – 14:26 jedenáctá utkání skupina A – A3 vs A5 skupina B – B3 vs B5 

14:30 – 14:56 dvanáctá utkání skupina A – A2 vs A4 skupina B – B2 vs B4 

15:00 – 15:26 třináctá utkání skupina A - A1 vs A6  skupina B - B1 vs B6 

15:30 – 15:56 čtrnáctá utkání  skupina A – A4 vs A5 skupina B – B4 vs B5 

16:00 16:26 patnáctá utkání  skupina A – A3 vs A6 skupina B – B3 vs B6 

16:30 – 16:56 semifinále  vítěz sk. A vs druhý sk. B    vítěz sk. B vs druhý sk. A 

17:00 – 17:26 o třetí místo poražený semifinále A vs poražený semifinále B 

17:30 – 18:05 finále  vítěz semifinále A vs vítěz semifinále B 

18:15 – 18:30 vyhlášení výsledků 

18:30 – 24:00 volná zábava 
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Příloha č. 2 - Dotazník 

Dotazník Fotbal Fest 

Chtěl bych Vás požádat o věnování chvilky vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník je anonymní a výsledky nebudou nijak zneužity. Tento dotazník slouží jako podklad 

k mé bakalářské práci. Děkuji za váš čas a vyplnění. 

Jaroslav Juříček – student Sportovního managementu, VŠB-TU Ostrava. 

Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí. 

1. Jaký je Váš věk? 

□ méně než 15 let 

□ 15 - 20 let 

□ 20 - 30 let 

□ 30 – 40 let 

□ 40 a více let 

 

2. Jste registrovaný sportovec (fotbalista)? 

□ ano 

□ ne 

 

3. U kterého z níže uvedených měst bydlíte? 

□ Frýdlant nad Ostravicí 

□ Frýdek – Místek 

□ Frenštát pod Radhoštěm 

□ jiné... 

 

4. Jak jste se dozvěděl o turnaji? 

□ od známých 

□ z internetu 

□ z plakátů 

□ jiné... 

 

5. Z jakého důvodu jste navštívil tento turnaj? 

□ udělat něco pro sebe 

□ motivace vyhrát 

□ pobavit se a sejít se s přáteli 

□ jiné... 
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6. Jakou výši startovného (za jednoho člena týmu) jste ochotný zaplatit za akci při 

stávajících podmínkách? 

□ 200 Kč 

□ 300Kč 

□ 400Kč 

□ jiné... 

 

7. Plánujete se zúčastnit tohoto turnaje i v dalších letech? 

□ ano 

□ ne 

□ zatím nevím 

Následující otázky ohodnoťte podle stupnice 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. 

8. Jak jste byl spokojen s časovým harmonogramem akce? 

 

1 2 3 4 5 

 

9. Jak jste byl spokojen s dostupností a přehlednosti informací před samotným 

turnajem?  

 

1 2 3 4 5 

 

10. Jak jste byl spokojený s organizací turnaje? 

 

1 2 3 4 5 

 

11. Jak jste byl spokojený s doprovodným programem? 

 

1 2 3 4 5 

 

12. Co se vám na turnaji nelíbilo a případně níže zanechte své návrhy, doporučení a 

tipy, co byste vylepšil na tomto turnaji? 
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Příloha č. 3 – Plakát 

 

 


